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Aktivní pasivita modlitby 
Jednou z věcí, která při modlitbě brání spočinutí a naslouchání Božímu hlasu, je skryté 
vědomí nedořešených věcí. Duch naráží na bariéry, které si člověk vystavěl 
prostřednictvím různých postojů a činů. Místo toho, aby s nimi něco dělal, snaží se 
modlící se člověk přehlušit nepokoj tím, že před Bohem žvaní. Zaplňuje prostor 
zbožnými a „charismatickými“ frázemi. Říká slova, která se mají říkat, někdy i docela 
chytrá slova, která ale nesouvisejí s realitou jeho života před Bohem a před ostatními 
lidmi. Dokud se nerozhodneme tyto bariéry na místě odsunout, vzdát se nezdravých 
postojů a záměrů, tak jak se postupně vynořují, může to vypadat, jako by Bůh mlčel 
anebo jako by člověk nebyl vůbec schopen naslouchat. (To neznamená, že Bůh někdy 
skutečně nemlčí ze zcela jiných důvodů, než o kterých zde píši.) Ve skutečnosti může jít 
spíše o neochotu člověka jednat. Modlitba je v tomto smyslu neoddělitelná od jednání, a 
spočinutí v dialogu s Bohem vyžaduje aktivitu a práci. Je to paradox, protože modlitbou 
se otevíráme skutečnosti Boží původní a svrchované aktivity, v níž spočívá náš život i 
celé bytí. Učíme se tak prakticky a aktivně otevírat životu, který je prodchnut Boží 
aktivitou a v tomto smyslu se učíme žít v neustálé reakci na jednání a promlouvání 
Nejvyššího. To je aktivní pasivita modlitby. Nelze se opravdu modlit a přitom se 
nevydávat všanc Bohu a nejednat ve směru, kterým nás v danou chvíli volá. Jinak 
všechno vybledne a nastane trapné ticho. Chce to nejen ochotu naslouchat, ale také 
odvahu nechat se odtrhnout od známých a oblíbených, malicherných postojů a hříchů. 
V takové modlitbě se vždy děje něco velmi reálného; po takové modlitbě je člověk vždy 
o trochu jinde, než kde byl před ní. 

Marek Macák 



Jedno rito 
Přijel jsem a zatroubil. 

Počkal jsem několik minut. Pak jsem zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda 
toho dne, a tak jsem si říkal, že bych mohl odjet, ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel 
ke dveřím a zaklepal. 

„Chvili čku,“ ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam něco táhne po 
zemi. 

Dveře se otevřely až po dlouhé přestávce. Stála přede mnou maličká asi devadesátiletá 
žena. Byla oblečená v kartounových šatech a na hlavě měla klobouček se síťkou, jako 
v nějakém filmu ze 40. let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. 

Byt vypadal, jakoby v něm nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý 
prostěradly. Na stěnách nebyly hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky ani žádné 
ozdůbky. V rohu stála papírová krabice plná fotografií a skleněného nádobí. 

„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“ požádala mě. 

Odnesl jsem kufřík do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě. 

Chytla se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Stále mi děkovala za laskavost. 

„To nic není,“ řekl jsem jí, „snažím se jen chovat ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, 
aby se lidé chovali k mé matce.“ 

„To jsi opravdu hodný chlapec,“ řekla mi. 

Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet 
přes centrum. 

„Ale to není nejkratší cesta,“ upozornil jsem ji. 

„Ach ano, já vím,“ řekla. „Ale já nespěchám. Jedu do hospicu.“ 

Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. 

„Moje rodina už dávno odjela,“ pokračovala tichým hlasem. „Lékař říká, že mi nezůstává 
moc času.“ 

Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr. 

„Jakou cestou byste chtěla jet?“ zeptal jsem se. 

Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. 

Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde 
s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž byl kdysi 
taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička. Občas mě požádala, ať zabrzdím před 
konkrétní budovou nebo uličkou a seděla schoulená v koutku, beze slova. 

Pak najednou řekla: „Jsem už unavená, asi pojedeme.“ 

Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako maličké 
sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Dva sanitáři přišli k autu, hned jak jsme 



dorazili. Opatrně jí pomohli vystoupit. Museli ji čekat. Otevřel jsem kufr a zanesl malý 
kufřík do dveří. 

Žena už seděla v pojízdném křesle. 

„Kolik vám dlužím?“ ptala se, když vytáhla kabelku. 

„Nic,“ řekl jsem.  

„Vždyť si musíte vydělávat na živobytí,“ namítla. 

„Mám i jiné pasažéry,“ řekl jsem jí. 

Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. A ona mě také pevně objala. 

„Daroval jsi staré ženě trochu štěstí,“ řekla. „Děkuji ti.“ 

Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzavírající 
další knihu života… 

Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry. 

Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený do myšlenek. 

Nemohl jsem ten den skoro ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého 
naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho čekat? Co kdybych jí 
odmítl splnit její prosbu, nebo co kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel? 

Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal. 

Jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty 
veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co 
někteří mohou považovat za maličkost. 

 

 

Pozvání do řetězce chval  
Boží pokoj vám! 

Dnešní pozvání do řetězce chval začínám úryvkem z dopisu ženy, která bývala 
čarodějnice (z celého dopisu vyplývá, že situace je vážnější, než jsme ochotni si 
připustit). Vysvětluje v něm, že knihy a filmy o Harry Potterovi vznikly s jediným 
záměrem – aby „miliony mladých lidí myslely, mluvily, oblékaly se a jednaly jako 
čarodějové s tím, že jejich srdce jsou naplněna obsahem těchto knih…“ Výsledkem je, že 
magie prostupuje téměř do každé rodiny (provedla jsem průzkum mezi dětmi a mládeží, 
se kterými pracuji a kromě tříletého chlapečka četli knihu nebo viděli film o H. Potterovi 
všichni. Zároveň se ale přiznali, že při tom prožívali strach, a tak nebylo těžké vést je 
k pokání…) 

Alan Vincent na konferenci „Jak dobýt město“ vyučoval, že postup duchovního boje 
proti magii je obsažen v listu Efezským, protože právě Efez byl centrem čarodějnictví. 
Mimo jiné mluvil i o tom, že jen těžko může fungovat Boží zbroj uvedená v 6. kap. listu, 
pokud nejsou v životě člověka a církve ustaveny věci z předchozích pěti kapitol. 
Všimněme si, prosím, že v listu Efezským se hned v 1. kap. třikrát setkáváme s výzvou, 



abychom chválili slávu Boží milosti, v 5,19 je potom napsáno, abychom plni Ducha 
zpívali a chválili Pána z celého srdce. 

Pán mě učí, že to, co ničí magii, je Boží oheň. To mě vrací zpět k proroctví, které zaznělo 
právě na konferenci A. Vincenta: „Z nebe začne padat Boží oheň a na zemi začnou 
povstávat chvály a uctívání… Věřím, že Boží oheň tím, jak ničí magii, umožňuje, aby 
zajatci vyšli na svobodu. Následkem toho se budou moci vzepnout chvály na vyšší 
úroveň, a tím víc opět bude padat oheň z nebe… 

Když jsem se z konference vrátila domů, Pán mi řekl: „Nemůžeš dobýt město, pokud 
nejdřív nedobudeš vlastní rodinu.“ Myslím, že to ukazuje na tu část proroctví, kde se 
říká, že Bůh bude uctíván nejen na veřejnosti, ale i v kuchyni. Věřím, že Bůh nás burcuje, 
abychom milostí a mocí Ducha Svatého zapálili pochodeň chval nejen v církvích, ale 
každý i ve svém vlastním domě. A když začnou Božím ohněm hořet jednotlivé domy, 
napomůže to, aby se rozhořel požár Božího ohně i v celém městě a nakonec v národě 
(Jakub 3,5 „Považte, jak malý oheň může zapálit velký les“ – v dobrém slova smyslu). 
Přiznávám, že nevím, jestli bude Boží oheň z nebe padat na domy a města nebo přímo, 
jako třeba o Letnicích, ale věřím, že určitě bude proudit skrze každého, kdo se mu 
opravdově vydá. 

O tom, jak Bůh může použít chvály z celého srdce, ze vší mysli a z celé duše, kdy je 
všechna pozornost zaměřena na Boha, kázala výborně Heidi Baker na Konvokaci. Proto 
chci znovu povzbudit vás, kteří máte zájem zapojit se do boje za své domovy a svá města 
skrze chvály, abyste se ozvali na email: obnova-davidova-stanku@centrum.cz nebo 
formou SMS na tel. 777 356 177. Webové stránky, kde je umístěn kalendář chval a kde 
je v úvodu zachyceno nejen proroctví z konference A. Vincenta, ale i další – velmi 
podstatná – najdete na tomto odkaze: 

http://andaparari.wix.com/daviduv-stanek 

Prosím, pozvěte do řetězce své děti a mladé. Vždyť ve Skutcích 2,17, kde nám Bůh 
zaslibuje, že vylije ze svého Ducha na každé tělo, hned na prvním místě ohledně 
prorokování uvádí naše syny a dcery (fyzické i duchovní). To je Boží řešení – ne 
generace prolezlá magií, ale chválící Boha skrze prorocké chvály! 

Do kalendáře zapisujeme tzv. Davidovy stánky, IHOP a další akce, kde je Bůh z velké 
Jeho milosti chválen ve shromáždění Božího lidu, dále chvály po domech i chvály 
jednotlivců, ale rovněž i chvály, které už proběhly – možná právě ony mohou vyplnit 
mezeru…  

V Boží milosti Anny Fojtová 



Důležitá aktuální prosba CDM 
Po odchodu Markéty a Věry a brzy již i Rachel to máme trošku napjatější. Moc 
potřebujeme dobrovolníky především na tyto dny: 

• teenageři v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 17.30 

• malé děti ve středu od 14.00 do 17.30 

• velké děti ve středu a v pátek od 14.00 do 17.30 

Také pokud je to možné, prosím, jestli byste mohli ve svých sborech a mládežích 
případně seznámit s tím, že naše úžasné žižkovské děti se těší na další nové 
dobrovolníky :-). Pokud by to někoho zaujalo, ať přijdou klidně s vámi nebo se domluví 
s námi nejlépe emailem nebo po telefonu: Anička: 775 556 643, Vítek: 777 705 165 

Těšíme se na další setkávání! 

Ať se Vám ve všem daří a Bůh je Vám blízko! 

Anička 

CDM = Centrum dětí a mládeže na Žižkově http://www.cdmpraha.cz, kam jsem i já 
chodil pomáhat 1× týdně několik měsíců, ale nyní již to pro mne žel není možné, protože 
pracuji na směny. Rád Vás tam zavedu a seznáním vás, pokud vás Pán Bůh povede k této 
službě. Osobně ji považuji za velmi důležitou. Chystám se k nim na oslavu 2. výročí 
nových prostor 17. října v 15h. Děti z CDM Teen Challenge se u nás ve sboru pravidelně 
prezentují svou návštěvou. 

PH 

Narozeniny v říjnu 
  1. Roman Klusák 
  2. Ruth Matějková 
  7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl 

18. Vladislav Vovkanič 
19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 
21. Lydie Mildnerová 

23. Margarita Gugkaeva  
27. Františka Staňková 
31. Petr Michálek  



Školní rok 2014/2015 mimořádné akce 
Každou poslední so v měsíci 9-12h čtení Bible na farmářských trzích na nám. J. z P. (jen za 
dobrého počasí) říjen - květen 25.10., 29.11., 27.12., 28.2., 28.3., 4.4., 25.4., 30.5. (2 a více lidí) 
Ne  5. 10. Díkůvzdání - s Litoměřickým sborem + společný oběd 
Út 21. 10. Žižkovský podzim doc. Hošek - koncert, V. Vovkanič 
So   1. 11. 14h Dámský dýchánek, V. Hallerová, M. Macák 
Ne  9. 11. 10h Společné shromáždění s IBCP + společný oběd; kázání: D. Montgomery 
So 22. 11. odpoledne Adventní vyrábění, M. Seifrtová 
So 13. 12. Vánoční dvoreček koncert v 11h a v 15h, H. Včeláková 
Ne 14. 12. 16h Vánoční muzikál IBCP, velký sál 
Po 15. 12. PSPU – koncert pražských učitelek, V. Vovkanič 
Ne 21. 12. Dětská vánoční slavnost 
St  31. 12. Zlatá svatba Kubaňovi 
Pá   3.   4. 18.30 Velkopáteční shromáždění 
So   4.   4. Čtení Bible 
Po   6.   4. Velikonoční výlet 
17. – 19. 4. Veletrh Evolution - esoterika (cca 3 lidé) 
1. – 3. 5. Československá konference sester BJB, H. Včeláková 
Pá 29. 5. Noc kostelů, V. Vovkanič 
5. – 7. 6. Sborový víkend  Běleč n. Orlicí 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum Vedení kázání Bělá p. B. 

  5. 10. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP Roman Klusák 

12. 10. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

19. 10. Vladimír Hejl Erik Poloha Vladislav Vovkanič 

26. 10. Vladislav Vovkanič Roman Klusák Miloš Tresa 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
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